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Hvad er inflammation, og hvorfor er det så vigtigt, at du gennem en antiinflammatorisk livsstil holder
den i ave? Hvordan påvirker kosten kroppens inflammation, på godt og ondt, og hvad kan du i øvrigt
gøre for at tilføre kroppen masser af styrke? Og hvordan omsætter du i sidste ende alle de gode
indspark til konkrete, velsmagende opskrifter og en antiinflammatorisk hverdag?
Det er blot nogle af de mange spørgsmål, som du får svar på i Den store antiinflammatoriske kostguide.
Vejen til en antiinflammatorisk livsstil kan godt virke kringlet, men her får du en drejebog, der er lige til at følge,
inklusive en 28-dages kostplan, masser af lækre opskrifter og en hel bunke værdifulde redskaber, der
tilsammen hjælper dig med at slukke branden i din krop. Bogen er en uundværlig guide for dig, der ønsker
at tage livtag med de gængse velfærdssygdomme, ønsker større overskud i hverdagen og at kunne holde til
udfordrende træning uden at gå i stykker. Se frem til at blive udfordret på dine nuværende kostvaner, søvnen,
motionen og flere andre områder. Og glæd dig til at mærke den enorme vitalitet, som følger med den anti
inflammatoriske livsstil.
Bogens smukke og sanselige fotos er skabt af fotograf Miklos Szabo.
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Forord
Inflammation er et kæmpestort problem. Det har længe været kendt i sundhedsfaglige kredse og fik også almen opmærksomhed, da tilstanden for 10 år siden af Time
Magazine blev udråbt til at være “The secret killer”, som vi alle bør frygte. For os
har der derfor aldrig været tvivl om, at emnet er relevant og vedkommende.
Sammenholdt med at inflammation er en tilstand, der kan påvirkes gennem kosten
og øvrige livsstilsjusteringer, var det oplagt at skrive en bog om emnet. Derfor udgav
vi i forsommeren 2015 guiden Antiinflammatorisk kost. Guidens overvældende succes
har gjort det klart, at tiden er inde til at komme bredere ud med budskabet, og masser af feedback fra videbegærlige læsere viser, at behovet for mere viden er stort.
Derfor har vi nu lavet denne udvidede guide. Her kobles en mængde nyttig teori og
viden med praktiske tiltag i form af lækre opskrifter og ideer til, hvordan du selv kan
komme i gang med en inspirerende kostplan. Den antiinflammatoriske kostpyramide er ét blandt mange letanvendelige redskaber i bogen, og du vil hurtigt opdage,
at god mad lavet på topscorere fra de nederste lag i pyramiden har stor effekt. Det
virker. Og vores bedste ‘medicin’ er nu en gang sund mad, motion, vand, frisk luft,
solens stråler og en god søvn/hvile. Styrkende kost og livsstil er dog ikke nok i sig
selv. Afgørende for at viden omsættes til handling, er, at de gode tiltag bogstavelig
talt er spiselige. Vores mad skal fx ikke kun være sund, den skal også smage godt, og
råvarerne til maden skal være til at få.
Vores vision er at gøre en forskel for de mange, der er ramt af kronisk inflammation, ved at give redskaber til at slukke branden, som hærger kroppen indefra. Jo flere
vi kan klæde på til at tackle den, jo bedre er det. Vi taler om en tilstand, der ikke blot
stjæler energien og overskuddet i hverdagen, men også kan medføre livsforringende
sygdomme, som diabetes, blodpropper o.a. Derfor glæder det os, at du nu sidder
med bogen i hænderne og gør dig klar til at tage på den sundhedsrejse, som er det
bærende element i en antiinflammatorisk livsstil.

Martin Kreutzer og Anne Larsen, oktober 2015
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Fakta: MARTIN KREUTZER

Sluk branden
i dit indre
Inflammation er en lidt speciel størrelse. Når den drøftes i daglig tale lyder det, som
om den udelukkende er af det onde og skal bekæmpes med alle midler. Men intet
kunne være mere forkert, for i sin grundsubstans er inflammationen et afgørende
led i immunforsvarets evne til at tackle angreb på kroppen og dermed en central
del af hele din overlevelsesevne. Hver gang kroppen bliver skadet eller angribes af
ukendte stoffer mobiliseres immunforsvaret, der kvitterer med tilstrømning af hvide blodlegemer og en øget dannelse af inflammationsfremmende cytokiner.
Disse angriber det, der er trængt ind, for på den måde at holde belastningen nede.
Immunforsvarets brug af inflammation som et positivt redskab opleves meget tydeligt, hvis du fx får en splint i fingeren. På kort tid bliver den varm og hævet, som
tegn på, at kroppen er gået i krig med det indtrængende fremmedlegeme. Et andet
eksempel på immunforsvarets funktion er en forstuvning, hvor inflammationen
pakker den læderede legemsdel ind i en varm hinde, der beskytter leddet. Begge
eksempler illustrerer inflammationen, når den går ind og plejer din krop. Problemet
opstår først, når inflammationen løber løbsk og sætter sig som en kronisk tilstand i
kroppen. Det sker, hvis du for ofte udsætter kroppen for inflammationsfremmende
belastning, samtidig med at du ikke fører en livsstil, der på optimalt sæt hjælper inflammationen af vejen. Over tid kan situationen udvikle sig til en særdeles alvorlig
tilstand, der ender ud i sygdomme som diabetes, hjerte-kar-sygdomme, Alzheimers
syge, mave-tarm-problemer, smertefulde gigtlidelser, som leddegigt og urinsyregigt,
og en stribe andre helbredstrusler. Undersøgelser peger faktisk på, at stort set alle

Cytokiner
Cytokiner er fællesbetegnelsen for en stor gruppe signalproteiner i kroppen, som udskilles fra
celler i immunsystemet og blandt andet medvirker til at regulere immunforsvarets funktion.
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livsstilssygdomme udspringer af inflammation i kroppen eller fører den med sig.
Dette illustreres helt entydigt ved type 2-diabetes, hvor den betændelsestilstand,
som på sigt ødelægger nervebanerne og kan resultere i tragiske amputationer, netop
er en ukontrolleret inflammation. Et alarmerende højt kolesteroltal, der med tiden
sætter sig som en solid forkalkning på indersiden af dine blodårer er ligeledes konsekvensen af inflammation. I dette tilfælde er det karvæggen, der på indersiden er
blevet så betændt og ødelagt, at kroppen ikke har haft andet valg end at skrue op for
kolesterolmængden og bygge et panser hen over den ødelagte del. Som umiddelbar
lappeløsning er dette såmænd også udmærket, men det havde nu været sjovere helt
at være fri for tilstanden.
Heldigvis har mange af os mulighed for at foregribe begivenhedernes gang, for
er man rettidigt ude med den antiinflammatoriske livsstil, kan man med lidt held
styre uden om sygdommene. Inden det når så vidt, at du rammes af de helt store
helbredstrusler, er du da forhåbentlig også blevet advaret om kroppens deroute og
har taget tegnene alvorligt. Symptomer kan blandt andet være irriterende hudproblemer, uforklarlig træthed, mangelfuld restitution efter træning, et kolesteroltal, der
stikker af eller periodisk fordøjelsesbesvær. Overgangen fra en rask krop til slumrende inflammation og helt over til den kroniske af slagsen er flydende, og det giver
sig selv, at jo tidligere du sætter ind over for den, jo bedre. Uanset hvor du befinder
dig på linjen, er der dog al mulig god grund til at føre en antiinflammatorisk livsstil,
for går du all-in er justeringerne så kraftfulde, at de ikke kun er i stand til at forebygge inflammationsbårne sygdomme i at opstå, men så absolut også evner at hjælpe
dig med at komme ud af dem igen – eller som minimum mindske symptomerne
markant. Et vigtigt aspekt ved den antiinflammatoriske livsstil er, at der ikke findes
én opskrift, der passer på alle personer. Modsat mange af markedets populære kure,
som lover guld og grønne skove, hvis bare du forsager den ene eller anden ‘fjende’,
så er der utroligt mange variable i spil, når livsstilen skal gøres så antiinflammatorisk,
som muligt. Der er ligeledes mangel på klare fjendebilleder, for når det kommer til
maksimal sundhedsoptimering, er der intet, der er sort eller hvidt. Hen over de næste mange sider vil du stifte bekendtskab med en masse madvarer, som grundlæggende er supersunde og særdeles antiinflammatoriske, men som visse mennesker
ikke desto mindre bør styre udenom. Tag fx fuldkorn, som for mange er gode, men
absolut også kan være problematiske, hvis du hører til dem, der ikke tåler gluten
eller visse af de kulhydrater, som kornet gemmer på. For nylig hørte jeg under et af
mine foredrag fra en kvindelig tilhører, der havde slået maven helt i stykker ved at
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hælde et solidt ingefær-shot indenbords. Tarmene reagerede med inflammation og
kramper, og den kraftfulde rod, som hører til de mest antiinflammatoriske råvarer
overhovedet, viste sig altså at give bragende bagslag for netop hende. På samme
måde er rå kål ikke nødvendigvis guf for personer, der lider af stofskiftesygdomme.
Eksemplerne illustrerer tydeligt, at der ikke findes nogen endegyldig facitliste for,
hvad der er den perfekte antiinflammatoriske kost. På samme måde er der heller
ikke ret mange madvarer, som partout er inflammationsfremmende. Forskerne har
godt nok kig på enkelte udvalgte råvarer, der umiddelbart virker som ‘fjender’ i det
antiinflammatoriske puslespil. Men kvaliteten, mængden, hyppigheden og en stribe
andre faktorer kan være med til at gøre, at selv umiddelbart skadelige råvarer indtaget med måde i en i øvrigt sund og stærk livsstil, er fuldkommen harmløse.
Det er ikke kun på kostområdet, at der er store individuelle forskelle. Hvor meget
søvn du behøver, hvilken træningsbelastning du tåler, og hvor meget arbejdspres
du kan absorbere uden at brænde ud, er alt sammen særdeles individuelt. Derfor
er der ingen tvivl om, at et af de vigtigste skridt hen imod en sund og styrkende
antiinflammatorisk livsstil, er at mærke efter, hvordan kroppen har det med den
nuværende adfærd. Og så optimere på de områder, hvor der er plads til forbedring.
Hvor og hvordan der kan optimeres, finder du opskriften på, når du fordyber dig i
vores bog. Hvad du til gengæld ikke kommer til at finde er alenlange forbudslister
med madvarer, som bare skal elimineres. På samme måde får du heller ikke en lang
facitliste over madvarer, som det er altafgørende, at du spiser. Eller for den sags
skyld træningsøvelser, som du bare skal gennemføre. Jeg vil naturligvis prøve at
præge din bevidsthed omkring, hvad der er særdeles godt at eksperimentere med,
og løfte en advarende pegefinger ved mad og motion, som potentielt spænder ben
for din kropslige styrke. Men snærende lænker af forbud, dem kommer du til at
lede forgæves efter, for det her er guiden til en sund og styrkende livsstil. Ikke til en
afsavnspræget og indsnævrende kur.
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Spis dig fra
inflammation
Når man nærstuderer de enormt komplekse biokemiske reaktioner, som regulerer
kroppens inflammation, kan det virke helt utroligt, at noget så elementært, som
gode sunde madvarer spiller en vægtig rolle i reguleringen. Men fakta er, at der foreligger et væld af solide videnskabelige undersøgelser, der entydigt dokumenterer
effekten af at spise antiinflammatorisk.
Det er langt fra altid, at forskerne kan diske op med en konkret forklaring på, hvordan kosten udfolder sin magi. I stedet må de nøjes med at konstatere, at sådan er
det bare. På sin vis er det egentlig en smule befriende, at der trods alt er grænser for,
hvad vi mennesker er i stand til at kortlægge, og når det kommer til stykket, er det
så ikke ligegyldigt, hvorfor den ene eller anden kostjustering giver pote, så længe
effekten er til stede? Det synes jeg, og heldigvis ser jeg samme opfattelse genspejlet
hos min mange klienter, der på egen krop oplever værdien af antiinflammatoriske
kostvaner. Ganske interessant tæller klienterne alt lige fra personer, som er ramt af
livsstilssygdomme, over (alt for travle) erhvervsfolk, som ønsker at skabe et solidt

Antiinflammatorisk
Ordet er sammensat af “anti” (= imod) og “inflammation” (= en lokalt beskyttende respons i krop
pen, som sigter mod at indkapsle, nedtone eller afstøde det angribende stof eller de angrebne
celler). Antiinflammatorisk handler i bogens kontekst om livsstilsstrategier, der hjælper kroppen
med at komme inflammationen til livs.

Psykisk stress
Særligt når jeg er ude at holde foredrag, ser jeg tydeligt, at der er en del blandt publikum, som for
bavses over at høre, at psykisk stress kan munde ud i en fysisk inflammation. Fakta er dog, at over
belastning af de mentale batterier direkte går ind og påvirker niveauet af stresshormonet kortisol
i kroppen. Kortisolmængden influerer på selve immunforsvarets funktion, og resultatet er, at im
munforsvaret simpelthen fungerer dårligere, når kroppen befinder sig i en tilstand af kronisk stress.
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fundament for at ‘overleve’ et liv præget af stort psykisk pres, til motionister og elitesportsudøvere, som grundet træningsbelastningen kan mærke led og sener ‘knage’. Antiinflammatorisk livsstil er med andre ord en både forebyggende og behandlende strategi, der henvender sig til alle, der på den ene eller anden måde er under
pres – samt dem, der gerne vil opbygge den fornødne styrke til at styre udenom de
nævnte problemer.
Hvad det er, der skal gøres, rent kostmæssigt, kan bedst beskrives som indtagelse
af gode, sunde råvarer. Spiser du minimalt forarbejdede råvarer af god kvalitet, og
dropper du meget af det skrammel, som det kan være umiddelbart fristende at fylde sig med i et moderne overflodssamfund, så er du godt på vej. Men selvfølgelig
favner denne overordnede beskrivelse ikke hele kompleksiteten bag en god, antiinflammatorisk ernæring. Der er visse ankerpunkter, som du bør fæste dig ved. Et af
disse er helt klart den fede fisk, dvs. laks, sild, makrel, hellefisk og ørred, for nu at
nævne nogle af de mest populære. Rent antiinflammatorisk spiller disse fisk på så
mange strenge, at de er yderst vanskelige at tænke ud af den styrkende ernæring. En
af de helt store aktører i den fede fisk er de såkaldte omega-3-fedtsyrer. Der foreligger solid dokumentation for, at en kost, der er rig på omega-3-fedtsyrer, formår at
stimulere din krops immunforsvar til øget modstandskraft. Resultatet er, at spirende
inflammation slås ned, inden den for alvor når at få fodfæste. Rigtig mange løbere

Fedtsyrer
De fleste har en fornemmelse af, hvad kulhydrat, fedt og protein er for størrelser, og hvilke madvar
er de forekommer i. Kompleksiteten stiger dog markant, når man dykker ned i hver enkelt genre og
afdækker, at kulhydrater er fællesbetegnelsen for strukturer opbygget af en masse forskellige suk
kermolekyler, proteiner skabes af sammensatte aminosyrer, og fedtet, ja, det består i virkeligheden
af diverse fedtsyrer med vidt forskellige biokemiske egenskaber. Første grovsortering er opdelin
gen i mættede fedtsyrer, enkeltumættede fedtsyrer og flerumættede fedtsyrer, karakteriseret ved
antallet af dobbeltbindinger i deres kemiske struktur. De strukturelle forskelle kan du opleve med
det blotte øje, for mens de mættede fedtsyrer er helt faste ved stuetemperatur er de flerumættede
helt flydende. Under de overordnede kategorier gemmer sig en stribe særskilte fedtsyrer med hver
deres unikke egenskaber. Uden at gå alt for meget i dybden vil jeg nøjes med at konstatere, at der
findes en lang stribe fedtsyrer, som har meget forskellig betydning for kroppens funktion. Ome
ga-3-fedtsyrerne hører til blandt de flerumættede fedtsyrer, der som tidligere nævnt rent fysisk er
flydende ved stuetemperatur, samtidig med at de er meget følsomme over for ilt og varme. Det er
dog ikke kun konsistensen og skrøbeligheden, der karakteriserer dem. Rent fysiologisk påvirker de
os på vidt forskellig måde, og netop derfor er det, at justeringer på det daglige indtag af fedtsyrer
kan medføre markante resultater – på godt og ondt.
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Laksen er ligesom andre fede fisk en fantastisk kilde til antiinflammatoriske
omega-3-fedtsyrer. Samtidig bidrager den med masser
15 af styrkende D-vitamin.

har på egen krop erfaret fiskeoliens magi, hvis de i en periode med ømme knæ er
begyndt at tage tilskud af fiskeoliekapsler. Inden for kort tid aftager smerterne
markant, og i mange tilfælde forsvinder de helt. Effekten er af gode grunde ikke
knyttet udelukkende til knæene. Faktisk har jeg lige her i skrivefasen haft fornøjelsen af at opleve en klient blive smertefri i de arbejdsskadede albueled efter blot tre
uger på en antiinflammatorisk kost, ligesom en anden klient oplevede, at ømhed i
svangsenerne forsvandt inden for sølle otte dage, efter at han konverterede til en
antiinflammatorisk livsstil. Det skal dog retfærdigvis påpeges, at jeg i begge tilfælde
skruede på en del andet end fiskeindtaget, så de meget imponerende resultater er
konsekvensen af en helstøbt indsats på alle fronter.
Det er på ingen måde kun overbelastningsskader, der dysses ned af fiskeolierne,
for talrige undersøgelser har fastslået, at de særlige fedtsyrer er guf for kredsløbet,
ligesom kræftforebyggelse, formindskelse af ledsmerter, reduktion af risikoen for
sukkersyge og en stribe andre faktorer, der har betydning for helbredet, knyttes
til et solidt indtag af omega-3-fedtsyrer. En af de centrale mekanismer omkring
kredsløbet afsløres i et af verdens mest velansete ernæringstidsskrifter, hvor forskere konkluderer, at blodårerne simpelthen bliver mindre stive, når du indtager godt
med omega-3-fedtsyrer. Smidigere blodårer er lig med mindre risiko for propper,
så alene det er rigeligt argument for at tænke omega-3-fedtsyrerne, og dermed den
fede fisk, ind i dagskosten. De andre effekter markerer som sådan blot den berømte
prik over i’et.

Omega-3 er ikke bare omega-3
I daglig tale kan det godt lyde, som om omega-3-fedtsyrerne er én stor familie med
identisk virkning. Sådan forholder det sig dog ingenlunde, for betegnelsen dækker
over en stribe forskellige fedtsyrer, der både adskiller sig ved deres kemiske struktur
og kraften, de udfolder i kroppen. I fisk optræder omega-3-fedtsyrerne, eller n-3,
som de også kaldes, i to former, EPA og DHA, der er forkortelser af de mindre
mundrette navne eicosapentaensyre og docosahexaensyre. Herudover findes der
en plantebaseret variant, alfalinolensyre (ALA), som minder om fiskeolierne, uden
dog på nogen måde at matche deres evner, da kraften i den vegetabilske form kun
er en brøkdel af fiskeoliens. Langt de fleste positive forskningsresultater er da også
baseret på undersøgelser, hvor deltagerne enten har fået fiskeolietilskud i form af
tabletter eller tran, eller spist fed fisk. Kun i enkelte tilfælde er det planterigets omega-kilder, der har været anvendt. Dermed ikke sagt, at planteudgaven er værdiløs.
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Salget af fiskeolietilskud eksploderer over hele verden og har udviklet sig til en milliardindustri, som producenterne af kosttilskud af indlysende grunde har travlt med
at holde gang i. Spiser du fed fisk er det dog unødvendigt at ty til tilskud. Den maritime verden er en fantastisk kilde til fedtsyrerne, og især fed fisk svømmer billedlig talt
i styrkende omega-3-fedtsyrer, der blandt rigtig mange andre ting får arterierne til at
slappe af og blodets indhold af skadeligt fedt til at dale. De har også stor betydning
for hjernens udvikling, hvor især DHA fungerer som en central byggesten. EPA begrænser til gengæld cellemembranernes tab af DHA, så indirekte gavner den ligeledes din hjernekemi. Begge er samtidig vigtige brikker i dannelsen af inflammationshæmmende stoffer i kroppen, og forhindrer dermed inflammationen i at blusse op.

Den perfekte cocktail
For at få fuld effekt af omega-3-fedtsyrerne er det vigtigt, at du får masser af dem.
Forskere fra John Hopkins University i Baltimore anbefaler, at du tilgodeser kroppens fysiologiske behov ved at spise solide mængder fed fisk i løbet af ugen. To
portioner à 200-400 gram betragter de som en optimal dosis, som dog også sagtens
kan bredes ud over flere måltider, fx i form af fiskepålæg til frokost. Læg i den forbindelse frygten for tungmetaller på hylden. I samme videnskabelige artikel understreger de kloge hoveder nemlig, at alene den kredsløbsplejende effekt af at indtage
store mængder omega-3-fedtsyrer mere end opvejer risikoen fra tungmetallerne. I
de aktuelle kostanbefalinger maner vores danske sundhedsmyndigheder ligeledes
frygten for tungmetaller til jorden, så spis du trygt din fisk. Og glæd dig, mens du
gør det, over de mange andre goder ved at skrue op for fiskeindtaget, som både
er knyttet til fedtsyrerne og fiskens andre kvaliteter. En af dem er D-vitamin, som
beviseligt styrker knoglerne og holder vinterdepressioner stangen, en anden er de
mange restitutionsfremmende proteiner. Ikke uvæsentligt går fiskepålæg også ofte
ind og erstatter ernæringsmæssigt betænkeligt pålæg som spegepølse, leverpostej og
rullepølse. Så du slår adskillige fluer med ét smæk.
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Opskrifter: ANNE LARSEN

Overgangen fra
teori til praksis
Efter en grundig gennemgang af teorien bag den antiinflammatoriske kost, er det
nu tid til at fokusere på kosten i praksis. Altså tid til at gå med mig i køkkenet.
Én ting er viden og videnskab – en anden ting er at omforme viden til praksis. Hvordan kommer jeg bedst i gang med at leve den sunde, antiinflammatoriske livsstil.
Martin har slået tonen an med, hvilke råvarer der booster en antiinflammatorisk
kost. Disse råvarer er placeret i en kostpyramide. Pyramiden har mange lag, og der er
mulighed for at kombinere en kost, der er supervelsmagende, supersund og super
antiinflammatorisk.

Opskrifterne
Morgenmåltiderne er det jo sådan med, at her kræver vi knap så stor variation i måltidet, som vi gør længere oppe ad dagen. Vi har vores favoritter – for mit vedkommende ligger omelet, spejlæg og blødkogte æg på første-, anden- og tredjepladsen.
Jeg er vild med æg, og de holder mig mæt helt til frokost. Andre dage er jeg til skyr,
rørt med A38 og toppet med mysli og årstidens bær eller frugt. Endelig kan der
være morgener, hvor jeg bare må have en lun grød. Morgenmåltiderne har jeg lavet
som et tag-selv-bord med 7 opskrifter, du kan vælge frit imellem.
Mellemmåltider er noget, nogle har brug for – for at bygge bro mellem hovedmåltiderne eller måske som en lille snack inden sengetid. Andre spiser godt igennem ved
hovedmåltiderne og har ikke brug for noget til at bygge bro med. Og så alligevel,
pludselig en dag opstår situationen, at behovet er der. Så er inspirationen også her i
form af 14 forslag til mellemmåltider.
Der er 28 frokoster og 28 varme aftensmåltider – og dem kan man plukke i efter
lyst, indkøb og status i køleskab og fryser. Men for dem, der har brug for lidt mere
inspiration og kan bruge denne hjælp, har jeg sammensat en 28-dages kostplan med
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frokost og varm aftensmad. Kostplanen er lagt således, at der er variation mellem
vegetarretter, skaldyr, fisk, fjerkræ og kød. Der er variation og samtidig sammenhæng med hensyn til råvarer og flow i køleskabet.
Men planen er stadig overordnet, for der er naturligvis en række faktorer, der spiller
ind: Hvor mange er der i husstanden? Hvad er der i køleskabet? Er man inviteret
ud? … og meget andet. Følg planen helt eller delvist, pluk i den og vend op og ned
på den, som det nu passer dig.
Der er et vist flow i planen, og i teorien er dag:
1, 8, 15 og 22 – mandage/hverdage
2, 9, 16 og 23 – tirsdage/hverdage
3, 10, 17 og 24 – onsdage/hverdage
4, 11, 18 og 25 – torsdage/hverdage
5, 12, 19 og 26 – fredage/hverdage – indledning til weekenden
6, 13, 20 og 27 – lørdage/weekend
7, 14, 21 og 28 – søndage/weekend
Men du kan gøre, som du vil – bare du gør noget …
Har du spørgsmål til maden, så tøv ikke. Du kan du stille dem på vores Facebook
side, Antiinflammatorisk kost. Eller direkte til mig – se bag i bogen ‘CV’.

Portionsstørrelser
Morgenmad, mellemmåltider og frokost er generelt til én person, medmindre andet er
angivet, fordi det er logisk, og fordi det er nemt at gange op.
Hovedretterne, derimod, er til to personer, fordi der skal noget volumen på for at lave
de fleste hovedretter, og det er muligt at dividere eller gange op. Man kan fx lave dob
belt portion og så spise det samme i to dage inden for holdbarheden, eller hvordan
man nu som single tilrettelægger sin kost.
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MORGENMAD
Morgenmåltiderne har jeg tilrettelagt, så det er en slags tag-selv-bord.
Nogle har det godt med få favoritter. Andre kan godt lide variation. Find dine
foretrukne og lad dig inspirere til selv at kombinere efter dine behov.
For at komme godt fra start i den antiinflammatoriske livsstil …
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Havregrød med frø, valnødder og bær

Havregrød med
CHIAFRØ, BLÅBÆR og
ristede VALNØDDER

50 g havregryn, quinoa-,
byg- eller rugflager
1 dl vand
1 1⁄2 dl minimælk
havsalt
1 spsk chiafrø

1 Kom gryn eller flager i en gryde med vand og
mælk. Kog op og lad grøden simre for svag var
me og tykne under omrøring. Kom et nip salt ved.
Tag grøden af varmen, rør chiafrø i og læg låg på
et minut.
2 Rist valnødderne let på en pande og fordel dem
på grøden sammen med bær. 1 PERSON

7 halve valnøddekerner*
en håndfuld blåbær,
alternativt andre bær

* en halv valnøddekerne er det
halve af indholdet i en hel valnød.

NÆRINGSINDHOLD PR. PERSON
Energi 392 kcal · Protein 16,4 g · Fedt 16,8 g · Kulhydrat 49,1 g · Kostfibre 10,2 g

Blåbær er ikke altid blåbær. Det kan være heidelbær, mosebøllebær eller amerikanske blåbær.
Det er en jungle. Men køb de bær, der har været kortest undervejs. Find en dansk blåbærplantage
i sæsonen, hvor der er selvpluk, og fyld fryseren. Blå bær er: blåbær, alle typer – brombær,
blå druer, solbær og hyldebær. De to sidstnævnte kræver dog en del sødme tilsat.
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MELLEMMÅLTIDER
Mellemmåltiderne er de små måltider, der bygger bro mellem hovedmåltiderne.
Mellem morgenmad og frokost. Mellem frokost og aftensmad. Måske midt på aftenen.
Nogle har brug for dem, andre har ikke. Mærk efter og vælg …
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Juice med spinat, mynte og ingefær

#number nine – juice med
SPINAT, MYNTE, VALNØDDEolie,
æblemost og INGEFÆR

50 g spæd spinat

1 Skyl og slyng spinat og krydderurt ren og tør.

en håndfuld mynte eller
citronmelisse

2 Blend alle ingredienserne med et par isterninger.

2 tsk valnøddeolie
3 dl ufiltreret æblemost
1 tsk fintrevet ingefær

Energi 218 kcal

·

3 Smag juicen til med ingefær.
4 Hæld juicen på iskolde glas, som enten har stået
på køl i en times tid eller ligget i fryseren i 10 mi
nutter. 1 PERSON

NÆRINGSINDHOLD PR. PERSON
Protein 1,9 g · Fedt 8,7 g · Kulhydrat 33,8 g

·

Kostfibre 1,4 g

Denne drik fik navnet #number nine, da jeg – for år tilbage – var med Nikolaj Cederholm
og hans trup på en ødegård i de svenske skove for at lave mad til truppen. De skulle
forberede og danne deres roller til teaterforestillingen Come Together på de svenske
skovstier. Én af de ting, de vågnede op til, var denne juice, som de døbte #number nine.
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�8-DAGES KOSTPLAN:
FROKOST OG AFTEN
Jeg har sammensat en plan over, hvordan 4 uger kunne se ud. Her er en
28-dages plan over frokoster og den varme aftensmad. Du kan følge den helt
eller delvist. Du kan vende op og ned på den. Eller du kan blot gå ind og
vælge frokoster og varme aftensmåltider, som det nu passer i dit liv.
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UGE 1

UGE 2

UGE 3

UGE 4

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

Frokost – side 123
Smørrebrød med laks,
rucola, agurk, dild og
brøndkarse

Frokost – side 127
Smørrebrød med avo
cado, lufttørret skinke
og purløg

Frokost – side 131
Smørrebrød med
avocado, rejer, citron,
dild og brøndkarse

Aften – side 125
Hakkebøf med marine
rede rødbeder, svampe
og spinat

Aften – side 129
Kylling med gremolata,
bagte søde kartofler
og rosenkål

Aften – side 133
Rødbedesuppe med
rugperler, stegt broc
coli og hvidløgschips

Frokost – side 151
Rødkålssalat med
bagte rødbeder, val
nødder og klementin

Frokost – side 155
Bagte tomater og
kødboller med chili,
hvidløg og ingefær

Frokost – side 159
Salat med tomat,
langtidsbagt svine
nakke og syltede løg

Aften – side 153
Stegt rødtunge med
spinat, svampe og
aspargeskartofler

Aften – side 157
Kyllingelår med spids
kålssalat, blåbær og
blomsterkarse

Aften – side 161
Frikadeller med to
slags kål, blåbær
og bagte kartofler

Frokost – side 179
Spidskålssalat med
perlerug, blåbær,
feta og valnødder

Frokost – side 183
Radicchiosalat med
avocado, bønner og
rødbeder

Frokost – side 187
Salat med fennikel,
broccoli, belugalinser
og røget laks

Aften – side 181
Bagt laks på ærtepuré,
ærteskud og kikærter
med dild

Aften – side 185
Grønkålssuppe med
bagte tomater, kylling
og avocadoolie

Aften – side 189
Italienske kødboller
med tomatsauce,
bønner og oregano

Frokost – side 207
Sortkålssalat med
æbler, Vesterhavsost
og pinjekerner

Frokost – side 211
Spinatsalat med
kylling, granatæble
og ananas

Frokost – side 215
Stegt kyllingebryst
med concassé, salat
og ristet rugbrød

Aften – side 209
Lasagne zucchini med
basilikum, parmesan
og grøn salat

Aften – side 213
Bagt laks med selleri
puré, grønne bønner
og bagte hvidløg

Aften – side 217
Tomatiseret blomkålssuppe med
friteret salvie
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UGE 4

UGE 3

UGE 2

UGE 1

TORSDAG

FREDAG

LØRDAG

SØNDAG

Frokost – side 135
Smørrebrød med
hellefisk, salater,
løgringe og purløg

Frokost – side 139
Romainesalat med
kylling, tomat, parme
san og dressing

Frokost – side 143
Hønsesalat med
svampe, ærter,
brøndkarse og salat

Frokost – side 147
Salat med rosmarin
kartofler, rødbeder,
grønt, nødder og æg

Aften – side 137
Stegt kylling med
butternutsquashmos,
rødbeder og kål

Aften – side 141
Zucchini bolognese
med grøntsager, par
mesan og basilikum

Aften – side 145
Hakkebøf med stegt
blomkål, brøndkarse
og friteret salvie

Aften – side 149
Boller i karry med
ingefær, rødbeder,
kål og brøndkarse

Frokost – side 163
Salat med rugperler,
kylling, fennikel og
appelsin

Frokost – side 167
Laks med oliven
oliestegt spidskål,
radiser og dild

Frokost – side 171
Omelet med spinat,
tomater, parmesan
og rugbrød

Frokost – side 175
Smørrebrød med
karrysild, salat, rødløg
og brøndkarse

Aften – side 165
Sortkålssuppe med
hvide bønner, tomat
og parmesan

Aften – side 169
Confiteret and med
belugalinser, kål og
hvidløgschips

Aften – side 173
Dampede blåmuslin
ger i krydret kokos
mælk med kartofler

Aften – side 177
Svampesuppe med
rødbedechips og kål
pesto med valnødder

Frokost – side 191
Salat med rødkål,
kylling, avocado,
bønner og figen

Frokost – side 195
Salat med rejer,
avocado, tomat,
citron, dild og agurk

Frokost – side 199
Rødkålssalat med
sortkål, confiteret
and og granatæble

Frokost – side 203
Smørrebrød med
røget makrel, bagte
tomater og purløg

Aften – side 193
Stegt laks med sort
kål, hvidløgschips og
violette gulerødder

Aften – side 197
Lammemørbrad
med spinat og bagt
butternutsquash

Aften – side 201
Thaisuppe med
krydret kokosmælk,
rejer og svampe

Aften – side 205
Mulligatawny – karry
suppe med svampe,
kylling og quinoa

Frokost – side 219
Smørrebrød med
avocado, concassé,
salat og purløg

Frokost – side 223
Salat med varmrøget
laks, fennikel, citron
fileter og grønt

Frokost – side 227
Smørrebrød med
salat, røget sild, æg
og radiser

Frokost – side 231
Spinat med ægge
coatede sardinfileter
og ristet rugbrød

Aften – side 221
Bagt torsk med
pocheret æg, rød
beder og peberrod

Aften – side 225
Kylling med krydret
spidskål, kokos og
krydderurter

Aften – side 229
Andebryst med rustik
waldorfsalat og bagte
aspargeskartofler

Aften – side 233
Butternutsquash
suppe med kammus
linger og kålolie
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Smørrebrød med laks, rucola, agurk, dild og brøndkarse

DAG 1 – FROKOST

Smørrebrød med LAKS, rucola,
agurk, DILD og BRØNDKARSE

1 skive rugbrød

1 Anret brødet med grundigt skyllet og tør rucola.

25 g/ 1⁄4 bakke rucola

2 Anret laksen ovenpå.

100 g røget laks

3 Udkern agurken, del den på langs, skrab kernerne
ud og skær kødet i fine tern. Anret dem på laksen,
efterfulgt af dild og brøndkarse. 1 PERSON

⁄4 agurk

1

en lille håndfuld dild
en lille håndfuld brøndkarse

NÆRINGSINDHOLD PR. PERSON
Energi 281 kcal · Protein 23,8 g · Fedt 10,1 g · Kulhydrat 26,4 g · Kostfibre 5,2 g

Det er vigtigt at skylle sine krydderurter. Skyl dem grundigt, slyng dem tørre i en salatslyngepose eller
i salatslynge, eventuelt sammen med salat. Eller man kan skylle dem og derefter pakke dem ind i køkkenrulle. Det er også rigtig godt at opbevare skyllede og rene krydderurter i køkkenrulle i køleskabet.
Undtagen basilikum, der ikke tåler køleskabskulde. Den har det bedst det køligste sted i dit køkken.
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Hakkebøf med marinerede rødbeder, svampe og spinat

DAG 1 – AFTEN

Hakkebøf med marinerede
RØDBEDER, svampe og SPINAT

2 portioner marinerede rødbeder, se side 239
300 g hakket okse eller kalv,
maks. 10 % fedt
ekstra jomfruolivenolie
200 g spinat
havsalt
100 g svampe, fx kantareller,
champignoner, shiitake,
østershatte o.a.

1 Form kødet til bøffer, og gnid dem med oliven
olie. Grill dem på en grillpande eller i en ‘toaster’
beregnet til kød og behandlet med slip-let-be
lægning. Eller, i sæsonen, på grillen udendørs.
Eller steg det på vanlig vis på en pande.
2 Gør spinaten i stand, steg den i to teskefulde oli
venolie, lad den reducere, smag til med salt. Læg
den i en sigte til afdrypning, tryk let på den.
3 Gør svampene i stand og steg dem i to teskefulde
olivenolie, krydr med salt.
4 Skær marinerede rødbeder i mindre stykker.
Anret kødet med spinat, rødbede og svampe.
2 PERSONER

NÆRINGSINDHOLD PR. PERSON
Energi 436 kcal · Protein 36,5 g · Fedt 26,1 g · Kulhydrat 18,2 g · Kostfibre 6,7 g

Svampe skal ikke skylles. Det er jo ikke for sjov, at lækkerierne kaldes svampe, fordi de suger
væske til sig. Køb dig en svampebørste eller brug din bagepensel. Børst svampene rene for jord, og
skær stokkene til. På shiitakesvampen skæres stokken helt væk, den er ganske enkelt for sej.
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BASISOPSKRIFTER
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Bouillon

HØNSEBOUILLON
1 kylling
vand
suppevisk af:
1 gult løg
1 gulerod
1 porre
1 persillerod
en lille blok knoldselleri
en buket timian, bundet

1 Gør kyllingen i stand. Fjern indmadsrester og klip
store mængder fedt fra mellem lårene.
2 Kom kyllingen i en stor gryde sammen med
suppevisken, som er resten af ingredienserne og
en spiseskefuld salt. Hæld vand i, så det dækker
kyllingen og suppevisken godt og vel.
3 Lad kyllingen koge i 1 time og trække i en halv.
4 Tag ingredienserne op i et dørslag. Pil kødet af
kyllingen og kom det på køl eller frost.
5 Si suppen gennem et stykke klæde/ostelærred.
Og hæld den på bøtter, som stilles på køl eller
fryses ned i passende portioner.

10 sorte peberkorn
3 laurbærblade
havsalt

BONE BROTH
1 kg økologiske kalve- eller
okseben
1 1⁄2 liter vand
1 spsk hvidvinseddike
suppevisk af:
1 buket timian
1 stor gulerod
1 gult løg
1 blok knoldselleri

1 Kom alle ingredienser i en stor gryde, og lad
benene simre i 12 timer – lidt som når italienske
mammaer koger deres sugo’er/tomatsaucer i 8
timer. Tilsæt vand undervejs, vandet er jo det, der
bliver til bouillon. Med den lange kogetid og det
forholdsvist store arbejde skal der komme en god
portion bouillon ud af det, min. 1,5 liter – 3 x en
halv liter til køl eller frost.
2 Hæld bouillonen gennem et stykke klæde/oste
lærred, der er placeret i en stor sigte.
3 Bouillonen kan holde sig nogle dage på køl, men
frys den ned i portioner.

1 porre
– og har du nogle tomme persillekviste, så kom dem ved
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Martin Kreutzer

Ernæringsteorien i denne bog er skrevet af Martin Kreutzer, en af landets
mest kendte specialister inden for præstationsfremmende ernæring. Ud over
et omfattende forfatterskab er Martin Kreutzer fast ernærings- og træningsskribent for iForm og Aktiv Træning, blogger for Børsen og optræder hyppigt i landsdækkende radioudsendelser og aviser.
Web: www.martinkreutzer.dk
Facebook: www.facebook.com/martin.kreutzer.5
Instagram: martin_kreutzer

Anne Larsen

Bogens opskrifter med tilhørende tips og kommentarer er komponeret af
Anne Larsen, succesfuld madskribent, foredragsholder og konceptudvikler.
Bag sig har Anne Larsen en stribe kogebøger og et hav af opskrifter i magasiner, blade, aviser og tv. Aktuelt arbejder Anne Larsen med løbende udvikling af opskrifter for discountkæden fakta og til magasinet iForm.
Web: www.annelarsen.dk
Facebook: www.facebook.com/anne.larsen.906
Instagram: ANNEGULDLARSEN

Miklos Szabo

Miklos Szabo er autodidakt og har fotograferet siden teenageårene. De første 10 år af karrieren som selvstændig fotograf overvejende pressefotografi,
siden magasinbranchen med fokus på portrætter. I de senere år er teaterverdenen ligeledes blevet en del af Miklos’ fotografiske udtryk. Ud over den
store passion for billeder ligger kulinariske delikatesser også meget tæt til
hjertet som et oplagt univers at ‘frame’.
Web: www.miklosszabo.com
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Bøger i serien
muusmann’sundhed
Antiinflammatorisk kost
– sluk branden, der hærger kroppen indefra
Udkom juni 2015

Drømmemad
– optimer din søvn med den helt rigtige koststrategi
Udkom juli 2015

Fatburner
– madvarer, der smelter fedtet af kroppen
Udkom august 2015
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Proteinpower
– spis dig stærk og sund i grønne proteiner
Udkom oktober 2015

Grove kulhydrater
– spis dig sund i fibre og kraftfulde antioxidanter
Udkommer november 2015

Sundt fedt
– 12 fedtbomber, som du bare MÅ spise
Udkommer februar 2016
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